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Η επανάσταση των MOOC 

2012 became "the year of the 

Massive Open Online Courses 

MOOC" as several well-financed 

providers, associated with top 

universities, emerged, 

including Coursera, Udacity, 

and edX 
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Η δική μας εμπειρία: πλατφόρμες 
διάθεσης περιεχομένου π.χ. eclass 

 

Πάνω από 1500 μαθήματα στο 

Πανεπιστήμιο Πατρών 

(ενεργή κοινότητα) 



Προβληματισμοί στο Πανεπιστήμιο Πατρών 



Τι είναι παραπάνω τα ανοιχτά 
μαθήματα; 

ένα eclass δίχως login ? 

ένα eclass δίχως login και χωρίς 
cut+paste από ιστοσελίδες άλλων; 

ένα eclass διχως login και χωρίς 
cut+paste από ιστοσελίδες άλλων + 
μια βιντεοκάμερα στην τάξη μου; 

 Γιατί να μπω στον κόπο; 



Και ακόμη… 

 Μια διάλεξη είναι ένα βιωματικό 
γεγονός, μη επαναλήψιμο τις 
περισσότερες φορές, στο οποίο 
συμμετέχουν ισότιμα το ακροατήριο 
και ο διδάσκων , η καταγραφή της 
συνήθως την μετατρέπει σε 
απολίθωμα 

 Βλέπε θέατρο στην τηλεόραση 



Αν η πρακτική στο αμφιθέατρο δεν οδηγεί στη 
μάθηση, γιατί να την διαδώσoυμε παραπάνω; 

 Αν δεν χρησιμοποιούμε διαδραστικά μέσα, το διάλογο, 
συνεργατικές πρακτικές, δεν θέτουμε προβλήματα που 
οδηγούν στη διερευνητική μάθηση, αλλά ακολουθούμε τυπική 
«από καθέδρας» διδασκαλία, θα πρέπει να διαδώσουμε αυτή 
την πρακτική; 



Αντί για talking heads …. 

1. Έμφαση σε διδακτικό υλικό που αφορά πεδίο 
στο οποίο δεν μπορούν να παραστούν 
φοιτητές και χρήση του υλικού ως στοιχείο 
διδασκαλίας (π.χ. θαλάσσια οικολογία, 
εργαστήρια φαρμακευτικής) 

 

2. Διαχρονική χρήση σπάνιου υλικού (π.χ. 
πειράματα με ζώα, ακριβά πειράματα, ομιλίες 
προσκεκλημένων ομιλητών) 
 



Παραδείγματα: Υλικό σε μορφή video ή σε άλλα 

μέσα που θα μπορούσε να αποτελέσει περιεχόμενο 
για τα ανοικτά μαθήματα: 

 μοναδικές ασκήσεις πεδίου, παρουσίαση και εξήγηση 
φαινομένων, θεατρικές παραστάσεις για σχολιασμό, 
χειρουργικές επεμβάσεις με σχόλια, … 



παραδείγματα 
 Πρότυπες πειραματικές διατάξεις και η εξήγηση των 

φαινομένων που προκύπτουν (πχ. σεισμική τράπεζα) 

 Σχεδιασμός - αποτύπωση του σχολιασμού από designers’ 
studios 

 Συζήτηση με αντικρουόμενες απόψεις πάνω σε θέματα 
(φιλοσοφικά κα) 
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Ερώτηση: σχετίζεται αυτό το υλικό με το έργο; 

 Προσοχή η προδιαγραφή για μαθήματα τύπου Α είναι να 
βιντεοσκοπηθούν τουλάχιστο το 80% των ωρών 
διδασκαλίας σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα!!!!!! 

 

 Άρα τα παραδείγματα που αναφέρθηκαν αν είναι 
μικρότερης διάρκειας από την προδιαγραφή αυτή δεν 
χρηματοδοτούνται… 

 

 ιδέα: Ισοδύναμα μαθήματα πχ μια παρουσίαση δύο 
ωρών ενός πειράματος να αποτελεί ένα ποσοστό ενός 
«ισοδύναμου» μαθήματος. 



Ιδέες για οργάνωση    

 Η διαδικασία παραγωγής του πολυμεσικού υλικού να 
αποτελέσει αντικείμενο μάθησης με εμπλοκή των φοιτητών 
και των καθηγητών τους  

 

 

 

 

 

 Το πολυμεσικό υλικό να αποτελέσει έναυσμα για συζήτηση, 
για συμμετοχικού τύπου δραστηριότητες : χρειάζονται νέου 
τύπου πλατφόρμες συμμετοχικής μάθησης (βλέπε YouTube) 



Θετικές διαστάσεις της δράσης 

 Η εμπλοκή της ακαδ. κοινότητας με 
τεχνολογίες και μέσα παραγωγής, 
μετάδοσης και χρήσης του βίντεο στη 
διδασκαλία 

 Παρελκόμενο όφελος: να 
δημιουργήσουμε ένα media centre: 
κανάλι παραγωγής περιεχομένου  στο 
Πανεπιστήμιο (radio, webtv, studio post-
production) 



Ένας ευρύτερος στόχος 

 Να επαναπροσδιορίσουμε τη μάθηση και τη 
διδασκαλία σαν κεντρικά θέματα της αποστολής 
του Πανεπιστημίου στη χώρα μας 

 Να πεισθούμε ότι το άνοιγμα βοηθάει την 
ποιότητα και είναι συστατικό της κοινωνικής 
λογοδοσίας, άρα υποχρέωσή μας 



 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ – «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (HELLENIC OPENCOURSES)» 

 Συνολικά: 2.500.000 ευρώ 

 

800.000 ευρώ 

Συνολικά: 17.500.000 ευρώ 



Αξιολόγηση τμήμα ΗΜΤΥ- διδάσκοντες 

 



Τεχνολογίες μάθησης: το eclass 

 



Μια ενεργή κοινότητα 

 



Μαθήματα τύπου Γ 

όλο το υλικό μαθήματος τύπου Β και  
Υλικό ασκήσεων, Ηλεκτρονικές πηγές, πολυμεσικό 
υλικό διάρκειας τουλάχιστον 80% των 
προβλεπόμενων διαλέξεων 

Ασκήσεις  

Χρήση ηλεκτρονικών πηγών που 
διαθέτουν οι βιβλιοθήκες των 
ιδρυμάτων 

Πολυμεσικό υλικό όπως:  
I)καταγεγραμμένες βιντεο-διαλέξεις 

II)καταγεγραμμένες βιντεο-διαλέξεις 
συγχρονισμένες με διαφάνειες 
(annotated video)  

III)podcast, εκφωνήσεις στις 
διαφάνειες, άλλο διαδραστικό υλικό κ.α. 

  



Το κοινό των ανοικτών μαθημάτων 

 •Τα ανοικτά μαθήματα απευθύνονται σε: 
•Φοιτητές  
•Απόφοιτους για την επικαιροποίηση των 
γνώσεών τους 
•Οποιονδήποτε έχει το γνωστικό υπόβαθρο να 
παρακολουθήσει το αντικείμενο που καλύπτουν 

•Τα ανοικτά μαθήματα δεν αποτελούν εκλαϊκευμένη 
παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου 



Ορισμός Ανοικτού Μαθήματος (ΑΜ) 

 
•Ολοκληρωμένο περιεχόμενο που επιτρέπει την αυτοτελή 
μελέτη του γνωστικού αντικειμένου: 

•καλύπτει πλήρως ένα μάθημα του Προγράμματος Σπουδών 
•καλύπτει μια ή περισσότερες αυτοτελείς πλήρεις ενότητες 
ενός μαθήματος του Προγράμματος Σπουδών σε 
περιπτώσεις συνδιδασκαλίας 

•Τεκμηρίωση μέλους ΔΕΠ για την αυτοτέλεια του ΑΜ, 
π.χ. η ενότητα αυτή αποτελεί αυτοτελές μάθημα σε άλλα 
προγράμματα σπουδών της χώρας ή της αλλοδαπής 

•αποτελεί ξενόγλωσση έκδοση ενός υπάρχοντος ΑΜ 



Εργαστήρια και φροντιστηριακές ασκήσεις 

 •Υλοποίηση ως: 
•μέρος ενός ανοικτού μαθήματος (προαιρετικά) 

•επιτρέπει αυτοτελή μελέτη ψηφιακού μαθήματος 
•πολυμεσικό υλικό με εκπαιδευτικό νόημα: να 
καλύπτει οδηγίες ή υπόδειγμα εκτέλεσης των 
εργαστηριακών ασκήσεων, π.χ. πείραμα ή 
εκφωνήσεις και πρότυπες λύσεις ασκήσεων  

•διακριτό ανοικτό μάθημα, σύμφωνα με ορισμό τους στο 
Πρόγραμμα Σπουδών ή με το κριτήριο του αυτοτελούς 
χαρακτήρα του αντικειμένου 



Προέλευση εκπαιδευτικού υλικού 

1. Μετατροπή και συγκέντρωση σε ψηφιακή μορφή υλικού 
 που χρησιμοποιείται σε εκπαιδευτική διαδικασία 
 (σημειώσεις, διαφάνειες, ασκήσεις, υποδείξεις λύσεων,  
λογισμικό, οδηγίες, κλπ.) 

2. Ανάπτυξη νέου ψηφιακού υλικού 

3. Καταγραφή σε μορφή video εκπαιδευτικών  
δραστηριοτήτων (διάλεξη, εργαστήριο, κλπ) και  
σύνδεση του με υλικό από (1) και (2) 

4. Προσαρμογή υλικού (1, 2, 3) σε ειδικές απαιτήσεις  
προσβασιμότητας  



Κατηγορίες μαθημάτων 
 
Προδιαγραφή 

ΠΠ Α 

 
Πρόσκληση Α- 

ΠΠ Β 

Πρόσκληση Α 

για podcast με 

υποστηρικτικό 
οπτικό υλικό 

Πρόσκληση Α+ 

ΠΠ Γ 

Αναλυτική περιγραφή μαθήματος √ √ √ √ 

Αναλυτική περιγραφή στόχων μαθήματος √ √ √ 

Λέξεις – κλειδιά, Βασικοί όροι μαθήματος √ √ √ 

Οργάνωση υλικού σε θεματικές ενότητες ή 

ενότητες διαλέξεων 
√ √ √ 

Αναλυτική περιγραφή στόχων ενοτήτων √ √ √ 

Λέξεις – κλειδιά, βασικοί όροι ανά ενότητα / 
ενότητα διαλέξεων 

√ √ √ 

Σημειώσεις, διαφάνειες και λοιπό 

υποστηρικτικό υλικό ανά διάλεξη 
√ √ √ 

Αναφορά βιβλιογραφίας √ √ √ 

Ασκήσεις  - - √ 

Χρήση ηλεκτρονικών πηγών που διαθέτουν οι 
βιβλιοθήκες των ιδρυμάτων 

- - √ 

Πολυμεσικό υλικό όπως:  
•καταγεγραμμένες βιντεο-διαλέξεις 
•καταγεγραμμένες βιντεο-διαλέξεις συγχρονισμένες με 
διαφάνειες (annotated video)  
•podcast: εκφωνήσεις στις διαφάνειες 

- √ 

podcast 
√ 



Περιεχόμενα Ανοικτού Μαθήματος 

•Πληροφορίες μαθήματος (ελληνικά & αγγλικά) 
•Περιγραφή μαθήματος με υποχρεωτικές πληροφορίες  
κατά ECTS και προαιρετικές 

•Αναλυτική περιγραφή μαθήματος 
•Αναλυτική περιγραφή στόχων μαθήματος  
•Λέξεις – κλειδιά, Βασικοί όροι μαθήματος  

• Εκπαιδευτικό υλικό σε ενότητες (τύπου Β, Γ) 
•Αναλυτική περιγραφή στόχων, λέξεις κλειδιά ή  
βασικούς όρους 
•Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό  

 



Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό 

•Μαθήματα Β με υποχρεωτικά: 
•διαφάνειες ή τις σημειώσεις ανά θεματική ενότητα  
ή ενότητα διαλέξεων 

•Μαθήματα Γ με υποχρεωτικά: 
•διαφάνειες ή τις σημειώσεις ανά θεματική ενότητα ή  
ενότητα διαλέξεων 

•ασκήσεις (γενικές ή αυτοαξιολόγησης) 
•αναφορά βιβλιογραφίας 

•ηλεκτρονικές πηγές βιβλιοθηκών 

•πολυμεσικό υλικό που να καλύπτει το 80% 
 διδακτέας ύλης του μαθήματος 

•Μεικτά μαθήματα 
•Υλικό κατηγορίας Β με πολυμεσικό υλικό που δεν  
καλύπτει το 80% της διδακτέας ύλης 



Πολυμεσικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό 

•Πολυμεσικό υλικό: 
•Podcast: διαφάνειες/λογισμικό (οθόνη υπολογιστή)  
σε μορφή video, εικόνα, html συγχρονισμένα με επεξηγηματικό  
ήχο ομιλητή  

•Βίντεο: 
•από εργαστηριακά μαθήματα, μελέτες και εργασίες πεδίου, ανασκαφές,  
θεατρικές παραστάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις, κλπ., ανάλογα με το  
γνωστικό αντικείμενο 
•από καταγραφή διαλέξεων σε ακροατήριο ή χωρίς ακροατήριο 
•συγχρονισμένο με διαφάνειες αν χρησιμοποιούνται 

•Με μεταδεδομένα 
 



Συστάσεις 

•Προσβασιμότητα 
•Προσαρμογή με πρότυπα προσβασιμότητας χωρίς να  
είναι υποχρεωτικό 

•Πρότυπα παρουσίασης 
•Κοινό πρότυπο παρουσίασης για το ΠΠ χωρίς να 
περιοριστεί η αυτονομία-αισθητική του διδάσκοντα 


